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Abstrakt 

Förskolechefer, pedagogiska handledare och pedagoger på förskolor lägger i dag mycket 
av sin tid på att dokumentera, sammanställa och analysera sin verksamhet. Detta görs utan 
någon form av standardisering eller styrning. Eftersom införande av nya system ofta 
skapar ett visst motstånd till att byta arbetsverktyg, vilket kan påverka hur väl ett system 
implementeras hos användarna, vill IT företaget Infomaker få en bild av vad ett system 
måste innehålla för att vara attraktivt för den nya användaren. I fallstudien har det 
fokuserats på pedagogisk dokumentation och vad som genererar en positiv 
användarupplevelse samt vad som inte får saknas om ett nytt webbsystem ska 
implementeras i deras arbetsrutin. 

För att ta reda på vad som genererar en positiv användarupplevelse har intervjuer 
genomförts med pedagoger och pedagogiska handledare med fokus på att lära känna 
användaren och förstå deras behov. För att sedan skapa prototyper med intervjuerna som 
grund kopplat till redan befintlig forskning. Detta för att kunna genomföra ett uppföljande 
test och se vad som genereras vid användande av ett helt nytt system och dess 
användargränssnitt och jämfört det med användarupplevelsen av ett befintligt. 
 

Utifrån de metoder som genomförts har det framkommit att det inte räcker med intervjuer 
för att ha en tillräcklig grund att bygga ett webbaserat gränssnitt på för pedagogisk 
dokumentation. I denna studie upptäcktes även faktorer som ett gränssnitt måste uppfylla 
för att bibehålla en användarupplevelse som är lika bra eller bättre än nuvarande 
arbetsverktyg, för arbetsmomentet pedagogisk dokumentation. Dessa faktorer som 
genererats är: Tydlighet, Tidlös, Tidssparande,Tillgänglighet, Tillförlitlig och Tilltalande.  

Nyckelord: Användarupplevelse, Pedagogisk dokumentation, Visuell gränssnittsdesign, 
Webbaserade system 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   
 

   
 

 

Abstract 

Pre-school managers, educational supervisors and teachers at kindergartens spend much of 
their time on documenting, compile and analyze their work methods and the childrens 
actions . This is done without any type of standardization or supervision within the 
organisation. Since the introduction of new systems often creates a certain resistance from 
the users to change to new work tools, which can affect how well a system is implemented 
among users. A IT company called Infomaker want to get a picture of what a system must 
contain in order to be attractive to the new user. In the case study, it has been focused on 
educational documentation and what generates a positive user experience and what can not 
be missing for a new web system that will be implemented in the users work routine. 

To find out what will generate a positive user experience, interviews were conducted with 
teachers and educational supervisors focused on getting to know the user and understand 
their needs. To create a foundation for the prototypes from the interviews and complement 
it with existing research. This was to carry out a follow-up test and see what is generated 
by the use of a completely new system and its user interface and compared it to a existing 
software. 

Based on the methods implemented, it has emerged that it is not enough to perform 
intervjues to have a clear picture of how to build a web based interface for pedagogical 
documentation. In this study some factors were discovered that an interface must fulfill in 
order to maintain a user experience that is as good or better than the current working tools 
for the task of pedagogical documentation. The factors generated were: Clarity, Timeless, 
Time Saving, Appealing, Availability and Reliability. 

 

Keywords: User experience, Pedagogical Documentation, Visual interface design, Web-
based systems 
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1        Introduktion 
Pedagoger och pedagogiska handledare på förskolor spenderar en del av sin arbetstid på 
att dokumentera, sammanställa och analysera barnens lärande sedan riktlinjer satts upp i 
och med skolverkets mål för förskoleverksamhet som utgavs 1998. Denna läroplan, som 
reviderades 2010, beskriver att barnens lärande och utveckling systematiskt och 
kontinuerligt ska dokumenteras (Skolverket, 2010). Detta görs utan någon form av 
standardisering eller styrning från Skolverket om hur det ska göras (Skolverket, 2012). En 
granskning från  Skolinspektionen (2014) visar att pedagoger har svårigheter i arbetet med 
att förstå hur de ska uppfylla målen med uppföljning utvärdering och utveckling. En studie 
från 2010 visar att det finns förskolelärare som inte känner till att de måste reflektera över 
dokumentationen (Johansson & Roos, 2010). En förutsättning för att en dokumentation 
ska räknas som pedagogisk är ifall dokumentationen används som utgångspunkt för 
reflektion (Taguchi, 2013).  

Ett tillvägagångs sätt för att uppnå målen är genom pedagogisk dokumentation som är ett 
arbetsverktyg som kan användas till att utvärdera, följa upp och utveckla en verksamhet. I 
analysen av dokumentationen, som analyseras av den pedagogiska handledaren, får man 
en bild av hur man kan utveckla verksamheten (Skolverket, 2012). Pedagogisk 
dokumentation som företeelse inom förskolan härstammar från kommunen Reggio Emilia 
i norra Italien där pedagoger på 1970-talet började utveckla denna pedagogik som sedan 
spritts över världen (Edwards et al, 2012). Pedagogisk dokumentation kan dock också vara 
knutna till andra lärteorier (Taguchi, 2013). Pedagogisk dokumentation går ut på att 
pedagoger dokumenterar det barnen upptäcker och resonerar kring i förhållande till den 
omgivande miljöns påverkan och låta de nya frågorna skapa en riktning för nästa 
upptäcksfärd (Skolverket, 2012).  

Seitz (2008) menar att sättet att dokumentera kan variera i lika stor grad som pedagogens 
fantasi tillåter. Dokumentationen sker med olika hjälpmedel, såsom: papper och penna, 
datorer, läsplattor och kameror. Dessa måste alltid vara tillgängliga för att fånga lärandet 
när det händer (Wien et al, 2011). Nyberg (2013) visar att fyra av sju  pedagoger använder 
Ipads som hjälpmedel vid dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen kan med 
hjälp av plattan ske enkelt och snabbt i stunden, direkt i situationen enligt en intervju med 
Kjällander,  filosofi Dr i didiatik, på Skolverkets hemsida. Hon funderar dock på vad som 
händer med eftertanken och reflektionen när allt sker snabbt. (Skolverket, 2013). Det som 
kan begränsa tillgängligheten för pedagogiska handledare och förskolechefer som ska göra 
denna analys är, enligt M. Köppen (personlig kommunikation, 16 april 2015),  att de inte 
alltid arbetar i den lokal som förskolan bedriver sin verksamhet i. Återkoppling och 
uppföljning kan därmed bli lidande och sker då inte lika ofta som efterfrågas. 

När lärarnas användning av dokumentation blir en mer naturlig vana övergår det från att 
bli en process som tidigare handlade mycket om det tekniska handhavandet till att bli en 
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attityd gällande undervisning och lärande (Turner & Wilson, 2010). John och Sutherland 
(2004) har bedrivit forskning som behandlat informations- och kommunikationsteknologi 
(ICT). Detta sätt att undervisa innefattar fördelar men även hinder som inte bör förbises 
för att nå önskad effekt. Hindren kan vara problem med tekniken som stjäl tid från själva 
undervisningen eller fokuseras kring tekniken istället för vad tekniken ska lyfta fram (John 
& Sutherland, 2004). För att ge goda förutsättningar för pedagogisk dokumentation 
behöver man identifiera de vanligaste hindren som pedagogerna upplever när de ska införa 
material för pedagogisk dokumentation via tekniska hjälpmedel. Detta är ett intressant 
område där tidigare forskning ännu inte genomförts. 

Det finns några digitala program som är anpassade hjälpmedel framtagna för pedagogisk 
dokumentation i dagsläget, exempelvis Pluttra, Dokufant och Unikum (Lin Education, 
2015; Dokufant, 2015 & Unikum, 2015). Programapplikationen Pluttra är ett verktyg för 
pedagoger för att möjliggöra kommunikation mellan förskola och hem (Lin Education, 
2015). Det finns utvärderat i en forskningsstudie med fokus kring spelkoncept i 
förskolemiljö (Berggren & Hedler, 2013). Dokufant är också enbart inriktat på 
förskoleverksamhetens behov enligt ett koncept som de fått fram genom att fråga 
förskolechefer i Sverige( Dokufant, 2015). Unikum är en plattform för förskola, 
grundskola och kommun som ska möjliggöra pedagogisk dokumentation och analys 
(Unikum, 2015).   

För denna studie kommer forskningen ske med utgångspunkt från IT-företaget Infomakers 
intresse av att anpassa ett webbaserat system till att bli ett lättanvänt verktyg för en 
förskoleorganisation. Effektiv hantering av information är inte lätt eftersom det finns 
många system att integrera, ett stort utbud av behov att möta samt komplexa 
organisatoriska och kulturella frågor att ta itu med (Step Two, 2005). Projektet är i en 
uppstartsfas där utvecklarna på Infomaker vill få klarhet i vad ett verktyg måste uppnå för 
att ha potential att fylla en värdefull roll som ett hanterbart verktyg bland pedagogiska 
handledare och pedagoger när de bedriver pedagogisk dokumentation, enligt P. Persson 
(personlig kommunikation, 23 mars 2015).  Detta föranleder forskningsområdet då det 
saknas data kring vad som genererar en positiv användarupplevelse för pedagoger och 
pedagogiska handledare i ett digitalt system avsett för pedagogisk 
dokumentation.  Resultatet ska ge en klarare bild av pedagogers och pedagogiska 
handledares förväntan på ett system som ska vara ett hjälpmedel i deras arbete. Detta 
skulle kunna bli en teoretisk grund för webbaserade system inriktade på förskolor som 
skapar pedagogisk dokumentation och ska bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Avsikten 
är att kunna bidra med relevant forskningsunderlag till för studiens vetenskapliga 
målgrupp: pedagogiska forskare som arbetar med att ta fram hjälpmedel till pedagoger och 
pedagogiska handledare för att de ska klara av att nå de mål som Skolverket satt upp. 
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1.1        Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien var att utforska vilka faktorer som måste uppfyllas för att pedagoger 
och pedagogiska handledare, som bedriver pedagogisk dokumentation i Kalmar och 
Emmaboda, ska få en positiv användarupplevelse i ett nytt webbaserat gränssnitt för 
pedagogisk dokumentation. Samt att utforska hur dessa faktorer kan implementeras i ett 
webbaserat gränssnitt och hur pedagoger och pedagogiska handledare rangordnar dessa 
kategorier utifrån ett användartest. Följande frågeställning har formulerats för att utreda 
detta: 
 
Vilka faktorer genererar en positiv användarupplevelse för pedagogisk 
dokumentation och hur kan den bibehållas när den representeras i ett webbaserat 
gränssnitt? 
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2        Bakgrund/Teori 

2.1         Användarupplevelse 

Användarupplevelse (UX) har ett flertal definitioner. Det UX har som fokus är att skapa 
en djup förståelse för vad användare behöver, vad de värdesätter, deras förmågor men 
även deras begränsningar. UX främsta användningsområde är att förbättra kvaliteten på 
användarens interaktion med en produkt och eventuella relaterade tjänster (Usability.gov, 
2015). UX handlar alltså inte om hur en produkt eller tjänst fungerar på insidan, utan hur 
den fungerar på utsidan, när människan kommer i kontakt med den. Alla positiva eller 
negativa känslor som upplevs vid användandet av en produkt eller tjänst skapar en 
användarupplevelse (Garret, 2011). 
Med "upplevelse" menas alla aspekter av hur människor använder en interaktiv produkt: 
hur den känns i sina händer, hur väl de förstår hur den fungerar, hur de känner det när de 
använder den, hur väl den tjänar deras syften, och hur väl den passar in i sammanhanget 
när den används. Om dessa erfarenheter är framgångsrika, då blir de värdefulla för 
användarna (Alben, 1996). 
Målen för att skapa användarupplevelse skiljer sig från användbarhetsmålen eftersom man 
fokuserar på hur användare upplever en interaktiv produkt, snarare än hur pass användbar 
eller produktiv produkten faktiskt är (Preece et al, 2015). 
 

2.2         Användbarhet 

Användbarhet är enligt Preece et al. (2015) och Nielsen (2012) att se till att interaktiva 
produkter är lätta att lära sig och förstå, effektiva att använda och rolig att använda utifrån 
användarens perspektiv. Det handlar om att optimera samspelet mellan människor och 
interaktiva produkter och skapa bästa möjliga förutsättning för dem att bedriva sin 
verksamhet. På webben är användbarhet en nödvändig faktor för framgång. Om en 
hemsida är svår att använda, svår förståelig, inte visar vad företaget erbjuder och vad man 
kan göra på webbplatsen finns risken att användare lämnar eller upplever frustration 
(Nielsen, 2012). Mer specifikt beskriver Preece et al. (2015) och Nielsen (2012) att 
användbarhet är uppdelad i följande mål: 

Effektivt att använda (Effektivitet) - Syftar på hur bra ett system utför den uppgift som den 
blivit tilldelad samt hur effektivt man kan utföra uppgiften. 

Säker att använda (Säkerhet) - Säkerhet handlar om att skydda användaren från farliga 
förhållanden och oönskade situationer. 

Har god användbarhet (Nytta) - Nytta avser i vilken utsträckning systemet ger rätt typ av 
funktiontionalitet så att användarna kan göra vad de behöver eller vill göra. 



   
 

 
 9 

Lätt att lära sig (Lärbarhet) - Lärbarhet avser hur lätt ett system är att lära sig. Det är väl 
känt att folk inte gillar att spendera en lång tid att lära sig ett system. 

Lätt att komma ihåg hur man använder (Igenkännhet) - Igenkännhet hänvisar till hur lätt 
det är att komma ihåg hur ett system fungerar när man en gång lärt sig. 

Med hjälp av ovanstående mål kan man mäta användbarheten för ett gränssnitt genom att 
exempelvis ta tid på användare när de utför specifika uppgifter (Preece et al, 2015). 

 

2.2.1           Designprinciper 

Användbarhetskonsulten Jakob Nielsen påbörjade tillsammans med ingenjören Rolf 
Molich år 1990 att utveckla designprinciper med syfte att skapa gränssnitt som är 
användbara. Förklaringar till deras designprinciper (se nedan) är hämtade ur författarnas 
vetenskapliga artikel som utkom samma år (Molich & Nielsen, 1990). Dessa principer 
förfinades fyra år senare efter en analys av 249 användbarhetsproblem och är idag en av 
de mest framgångrika designprinciperna inom användbarhet (Nielsen & Mack 1994).De 
innefattar:  
Synlighet av ett systemets status 

Ett system ska alltid ge användare information om vad som sker i form av god 
återkoppling i realtid. Exempelvis att en muspekare ändrar utseende vid markering av en 
länk.   

Överrensstämmelse mellan systemet och den verkliga världen 

Ett system bör tala ett språk som användaren kan känna igen och relatera till istället för 
systemorienterade ord som kan vara svåra för en användare att förstå. Information ska 
vara logiskt och naturligt strukturerat för att stämma överens med verkligheten. Exempel 
på detta är kategorier, att produkter relaterade till sport inte ligger under heminredning. 

Användarkontroll och frihet 

Ett system ska har tydliga utvägar för kunna åtgärda misstag eftersom användare ofta 
använder funktioner av misstag. Ett exempel på detta är tillbaka- eller avbryt-knappar. 

Enhetlighet and standard 

Användare ska inte behöva undra över om olika ord, situationer eller handlingar betyder 
samma sak i ett system. Därför bör ett system vara enhetligt, genom exempelvis att 
knappar med samma funktion har ett gemensamt utseende. 

Förebygga eventuella fel 
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Ett system ska kunna förhindra att fel uppstår, detta genom en god och omsorgsfull design 
som antingen eliminerar fel eller kontrollerar dem. Ett exempel är ångra knappen i 
ordbehandlare.   

Igenkänning snarare än behöva tänka till 

Minimera användarens minnesbelastning genom att göra objekt, handlingar och alternativ 
synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en del av dialogen till 
en annan. Instruktioner för användning av systemet ska vara synliga eller lätt åtkomliga 
när det är lämpligt. 

Flexibilitet och effektiv användning 

Ett system ska ta hänsyn och tillgodose både nya och erfarna användare. En användare ska 
även kunna skräddarsy frekventa åtgärder exempelvis genvägar i en webbläsare. 

Estetisk och minimalistisk design 

Ett system ska inte presentera information som är irrelevant eller inte behövs, onödig 
information konkurrerar med viktig information vilket minskar synligheten för det viktiga. 
Exempel kan vara reklam. 

Hjälp användarna att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel 

Felmeddelanden i ett system bör uttryckas i klartext (inga koder) och endast indikera 
problemet och konstruktivt föreslå en lösning på problemet. Exempel om man stänger ner 
ett program utan att spara, att systemet då meddelar “Vill du verkligen avsluta utan att 
spara?”. 

Hjälp och instruktioner 

Ett system som användaren kan använda utan instruktioner är att föredra men det kan vara 
nödvändigt att tillhandahålla hjälp och instruktioner. Sådan information ska vara 
lättillgänglig. 
 

2.2.2           Lär känna användaren 
Tidwell (2011) beskriver för att kunna skapa användbarhet krävs det att man lär känna den 
användar målgrupp som kommer att använda den tänkta produkten. Man behöver veta 
vilka de är, varför de använder en specifik produkt och hur de interagerar med den 
produkten. Ju mer du vet om användaren, desto mer effektivt kan du designa för dem. 
Vilket kommer leda till att de känner en nytta i att använda produkten. Tidwell (2011) 
specificerar fem punkter som hon anser är viktiga för designers att veta om sina 
användare: 

• Deras mål med att använda programvaran eller webbplatsen 
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• De specifika uppgifter de åtar för att uppnå dessa mål 

• Språk och ord som de använder för att beskriva vad de gör 

• Deras skickligheter på att använda liknande programvara som du designar 

• Deras attityder angående det du designar, och hur olika designmönster kan påverka 
dessa attityder 

Enligt Tidwell (2011) bör man få kunskap om vilka mål en användare har med en produkt 
och vad man gör för att uppnå dessa mål. För att kunna lära känna sina användare anser 
Cooper (2014) att kvalitativa undersökningar är att föredra, eftersom man kan få reda på 
användares beteenden, attityder och färdigheter men även hjälpa till att förstå en produkts 
domän, kontext och begränsningar. Något man missar i en kvantitativ undersökning som 
mer svarar på frågor kring hur mycket eller hur många. (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

2.2.3  Affordance 
Affordance är en benämning som Gibson (1986) formulerat utifrån ordet afford som 
betyder att erbjuda något. Vidareutvecklingen av ordet är för att beskriva hur någonting 
tillför ett värde och mening i ett sammanhang. Ett bord som står i ett rum har olika värden 
som inbjuder till olika användningsmöjligheter exempelvis att ha saker på, som funktion, 
eller att elda med om materialet tillför ett värde som brännbart. Med affordance i åtanke 
under utformningsprocessen vill man finna de nycklar som gör att användaren med enbart 
sina sinnen och utan ansträngning använder produkten på det sätt som det är tänkt. Man 
designar för användaren (Norman, 2013). Ett objekts förmåga att uttrycka sin affordance 
blir genom att förmedla hur den ska användas. Det kan vara allt från dörrhandtag som 
inbjuder till att trycka, dra eller greppa. Till att dra eller klicka på ett grafiskt inbjudande 
knapp på en webbsida för att navigera vidare. 

2.3         Informationsarkitektur 

Informationsarkitektur beskriver Allen och Chudley (2012) som avgörande hur bra en 
digital produkt kommer passa ihop, hur människor kommer att navigera, och hur den 
kommer att uppfylla sitt avsedda ändamål. En genomtänkt informationsarkitektur lägger 
man inte märke till utan låter användaren hitta det man är ute efter utan ansträngning.  Den 
viktigaste och kritiska delen för en användbar informationsarkitekturs design är att förstå 
vem som ska använda produkten och vad de kommer använda den till. Vanliga frågor som 
bör tas i åtanke: 

• Vem kommer använda produkten? 

• Vad kommer de att försöka göra när de använder den? 

• Vilka begränsningar kommer de att ha när de använder den? 
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• I vilken kontext kommer produkten att användas? Har de bråttom? Är det en viktig 
uppgift? 

• Vad för typ av enhet ska de använda? 

Informationsarkitekturen avgör i vilken ordning informationen presenteras för användarna. 
Det kommer även att avgöra vilken information uppsättning som presenteras vid varje steg 
i processen. Detta dokumenteras i processflöden som definierar logiken i hur en process 
fungerar. 

Enligt Garret (2011) handlar informationarkitektur om hur människor kognitivt bearbetar 
information och är därför något som bör tas i åtanke varje gång en produkt kräver att 
användare förstår den information som presenteras. För hemsidor med innehåll handlar det 
om att skapa organisatoriska och navigationsscheman som tillåter användare att gå igenom 
webbplatsens innehåll på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det vanligaste problemet 
för informationsarkitektur är att skapa ett kategoriseringsschema som motsvarar 
organisationens mål, användarnas behov och det innehåll som ska finnas med på 
hemsidan. Ett kategoriseringsschema kan skapas på två olika sätt, uppifrån och ner eller 
nerifrån och upp. 

Uppifrån och ner tillvägagångssättet för informationsarkitektur går ut på att skapa en 
förståelse utifrån hemsidan mål och användarnas behov och mål. Man presenterar 
övergripande kategorier för att sedan bryta ned dem i logiska underkategorier. Dessa 
kategorier och underkategorier kommer att ligga till grund till det innehåll och funktioner 
som kommer att placeras ut. 

Nerifrån och upp tillvägagångssättet för informationsarkitektur innehåller även kategorier 
och underkategorier, men skapas utifrån analys av det innehåll och funktionskrav som ska 
finnas med på hemsidan. Man kan säga att man börjar med det små delarna exempelvis 
produkter i en e-handel för att sedan skapa underkategorier och sista kategorierna. 

Det finns alltså olika tillvägagångssätt för att tillämpa en god informationsarkitektur, men 
att det viktigaste är att förstå vem det är som ska ta del av informationen på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. 

2.4         Visuell gränssnittsdesign 

Visuell gränssnittsdesign har som uppgift att kommunicera information med användaren 
via ett gränssnitts element. Varje element i ett gränssnitt har ett antal olika egenskaper som 
exempelvis form, färg och textur. Skillnader och likheter på dessa egenskaper gör att 
användare kan få en förståelse på hur ett gränssnitt fungerar. Om två element delar 
egenskaper kan man anta att de är relaterade eller hör ihop, men om de har en skillnad i 
exempelvis kontrast kan man anta att de inte har någon relation. Element med hög kontrast 
tenderar att får användarens uppmärksamhet (Cooper, 2014). 
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Vid framtagandet av ett användargränssnitt bör enligt Alan Cooper (2014) följande 
visuella egenskaper tillämpas noggrant och med omsorg för att bli användbart och 
engagerande: 

Den första egenskapen är form som är det främsta sättet för en användare att förstå vad ett 
objekt innebär, men det gäller att formerna har tydliga konturer för att öka förståelsen. 
Form däremot är inte det främsta egenskapen för att fånga användares uppmärksamhet 
eftersom det kräver en högre grad uppmärksamhet. Storleken på ett objekt kan öka 
synligheten då stora objekt har en förmåga att dra åt sig uppmärksamhet, därför bör 
viktiga objekt förstoras. Färger och kontraster är användbart för att rikta uppmärksamhet 
då en stark kontrast är enkelt att uppfatta och är därmed en bra egenskap för de objekt som 
behöver sticka ut. Nyanser är viktigt att använda och det gäller att välja färger som 
användare känner igen och förstår meningen med. Exempelvis betyder vitt, renhet och 
fred i västvärlden men i Asien är färgen kopplad till begravningar och dödsfall. Därför är 
det viktigt att veta vem användaren är. Orientering är en egenskap som kan användas när 
det finns riktningsinformation att förmedla. Det kan däremot vara svårt att uppfatta 
orientering med vissa former eller storlekar vilket gör att det används främst som ett 
sekundärt kommunikationsverktyg. Texturer är egenskaper som inte bör användas för att 
urskilja objekt utan för att lyfta fram med hjälp av exempelvis en skugga för att förmedla 
att objektet är klickbar (Cooper, 2014). 

2.4.1           Intuitiv attraktion och estetik 

Intuitiv attraktion beskriver det första intrycket som en produkt förmedlar, den kan vara 
olika beroende på användningsområde och syfte. Det estetisk tilltalande, som är 
individuellt, har en fördel i att vinna användarens förtroende i inledningsskedet tills 
motsatsen är bevisad. Medan en oattraktiv produkt måste vinna förtroende genom andra 
kvalitéer som användarnytta, överskådlighet, snabbhet och funktionalitet. Att skapa en 
intuitiv attraktion anses vara en av de mest utmanande bitarna vid skapande av digitala 
produkter (Cooper, 2014). Däremot är det svårt att kvantitativt mäta vad som är estetiskt 
tilltalande eftersom på grund av dess subjektiva natur, det vill säga att något som estetisk 
tilltalande för en person kanske inte är det för någon annan. Därför är det viktigt att ta med 
användare för att utvärdera om ett gränssnitt är estetiskt tilltalande (Alsudani & Casey, 
2009). 

Alsudani och Casey (2009) beskriver ett par faktorer som vitala för att ett gränssnitt ska 
bli estetiskt tilltalande. Den viktigaste faktorn är enhet och är kärnan för visuell attraktion, 
den gör det möjligt för användare att se vilka delar som hör ihop och uppfatta en hemsida 
som en helhet. Enhet kan endast uppnås när faktorerna balans, harmoni, kontrast och 
dominans uppfylls i ett gränssnitt. Balans definieras som jämn fördelning av optisk vikt, 
den optiska vikten påverkar attributen storlek, färg och position för olika objekt. Harmoni 
avser hur olika objekts attribut passar ihop i form av färg, storlek, form, typografi och 
struktur. I rent design perspektiv är balans och harmoni estetiskt lätt och bekvämt för 
ögonen. Men en hemsida behöver mer än dessa attribut för att dra åt sig uppmärksamhet, 
kontrast som ger en design mer liv och gör den mer intressant. Ett sätt att skapa god 
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kontrast är genom att använda en stark kontrast färg för element som anses vara viktiga 
och som man vill att användaren ska rikta sin uppmärksamhet till. 
 

2.5  Teoretisk modell 
Det finns flera faktorer som kan påverka användarupplevelsen positivt eller negativt vid 
användandet av ett gränssnitt. För att förebygga negativa faktorer är det viktigt att lära 
känna vem det är som ska använda gränssnittet (Tidwell, 2011). Detta för att skapa en god 
användarupplevelse genom att ge en djup förståelse på vad det är användaren behöver 
(Usability.gov, 2015). Vet man vem användaren är och dennes behov ökar chansen till att 
skapa en god användbarhet genom att uppfylla användbarhetsmål (Nielsen, 2012; Preece 
et al, 2015) och tillämpa designprinciper (Nielsen & Mack 1994). 
Informationsarkitekturen blir mer skräddarsydd som gör att användaren vet var man är och 
hur man kan nå sitt mål med minimal ansträngning (Allen & Chudley, 2012). Den visuella 
gränssnittsdesignen kan anpassas efter användarens färdigheter och underlätta förståelsen 
av gränssnittets funktionalitet (Cooper et al, 2014). 
 

 
Figur 1, En modell för forskningens relevanta teoretiska huvudområden 

Ovanstående demonstreras i en modell (Se figur 1) över hur användaren utsätts för 
faktorer när denne interagerar med ett webbaserat gränssnitt och hur detta ger någon form 



   
 

 
 15 

av upplevelse som kan uppfattas positivt eller negativt. Denna teoretiska modell kommer 
att ligga till grund för samtliga metoder i uppsatsen och kommer vara de byggstenar 
forskningen kommer att grunda sig på. 
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3        Metod 
3.1 Vetenskaplig ansats 
 
För att besvara studiens frågeställning har man utgått från en induktiv ansats för att samla 
in kvalitativ data från de potentiella användarna gällande deras beteendemönster och 
behov. 
 
De metoder som användes under studien var intervjuer, prototyparbete samt 
användartester. Användartester utfördes eftersom det är en central del i interaktionsdesign 
för att ta reda på gränssnittet man designar kan användas av de avsedda målgrupperna för 
att de ska lyckas uppnå sina mål (Preece et al, 2015). Det är även viktigt att utföra 
användartest för att reda om en design är estetiskt tilltalande eftersom det är individuellt 
och kan inte mätas kvantitativt (Alsudani & Casey, 2009). Dessa finns beskrivna under 
respektive kapitel nedan. För att forskarna skulle få en förförståelse av miljön där den 
pedagogiska dokumentationen bearbetades, genomfördes initialt ett studiebesök på en av 
studiens förskolor, Trollet, i Kalmar. I inledningsskedet är det nämligen en fördel att göra 
observationer för att påbörja designprocessen. Detta för att få helhetsbilden av hur miljön 
är och kan påverka där den pedagogiska dokumentationen skrivs (Stickdorn & Schneider, 
2011).  
 

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Metodteori 
 
Intervjuer kan användas som en kvalitativ datainsamlingsmetod. Metoden går ut på att lära 
sig av användaren, det vill säga att användaren är experten och intervjuaren är lärlingen. 
Att intervjua användare i sin naturliga arbetsmiljö är att föredra framför ett tomt rum med 
endast bord och stolar, detta för att kunna observera användaren hur de utför vissa 
aktiviteter och ifrågasätta varför de gör på ett visst sätt (Cooper, 2014).  Intervjuerna 
gjordes enligt den modell som Lanz (2011) kallar för halvstrukturerad, d.v.s. 
frågeområden i en bestämd följd och inom dessa följdfrågor, i detta fall med öppna svar 
(Lanz, 2011).  

Intervjuer genomfördes med anledningen av att lära känna användarna genom att låta dem 
uttrycka sig i ord kring tankar och känslor. Målet var att samla in kvalitativ data och ta 
reda på hur pedagoger känner för att bedriva pedagogisk dokumentation idag och därmed 
hitta vad som genererar en god användarupplevelse. Det vill säga vad de anser vara bra 
och dåligt med de arbetsmetoder som används samt de känslor som upplevs när de utför 
dessa metoder.  
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Metoden intervjuer valdes framför en enkätundersökning eftersom användarnas 
beteendemönster enklare och snabbare kan identifieras genom en kvalitativ undersökning 
(Cooper, 2014). Anledningen till att halvstrukturerade intervjuer valdes som metod var att 
kvalitativ analys skapar möjligheter att förstå nya fenomen och beskriva dem på ett 
differentierat sätt (Lantz, 2011). Forskarna ville få till ett mer av ett samtal med 
intervjupersonerna i stället för en fråga-svar situation. På detta sätt hoppas forskarna att 
informanterna skulle ges möjlighet att utveckla intervjuämnet utifrån både deras 
individuella erfarenheter och subjektiva åsikter för att på detta vis ge ett rikt resultat.  Med 
informant menas en intervjuperson med kännedom om ämnet och miljön 
(Linnéuniversitetet, 2015). 

3.2.2 Urval 
 
Eftersom en designer måste fånga en mängd olika användarbeteenden är det viktigt att 
identifiera ett lämpligt urval av användare och användartyper när man planerar 
kontextuella intervjuer. Att identifiera dessa kan göras via uppdragsgivare, intressenter 
(stakeholders), områdesexperter (Subject Matter Experts) och litteraturstudier för att få en 
utgångspunkt för vilka typer av användare man ska intervjua (Cooper, 2014).   
 
Urvalet i studien gjordes först med hjälp av uppdragsgivaren på Infomaker som namngav 
tre intervjukandidater. Två av dem arbetade som pedagoger i Kalmar kommun och den 
tredje var områdesexpert på Emmaboda kommun. Han föreslog ytterligare två 
intervjukandidater.  Dessa fem personer fick förfrågan om att ingå i studien via mail, och 
gav sitt informerade samtycke skriftligen till forskarna via mail.  Samtliga svarade ja och 
utgjordes av en man, som var pedagogisk handledare, och fyra kvinnor, som var 
pedagoger. Dessa personer var mellan 40 och 55 år med mellan 15 och 25 års 
arbetserfarenhet inom förskolan. Intervjuerna gjordes med pedagoger och pedagogiska 
handledare med anledning av att intervjuer med presumtiva användare används för att 
definiera frustrationer och bakomliggande behov (Goodwin, 2009). Pedagogernas 
hantering av systemet var främst kopplat till inmatning i systemet medan de pedagogiska 
handledarnas hantering av systemet gällde främst analys och återkoppling av det inmatade 
materialet. 
 
Anledningen till att det är övervägande kvinnor i intervjuerna är ett medvetet val. Dels 
visar undersökningar att kvinnor är mer otrygga med att använda tekniska produkter i 
utbildningsverksamhet som bland annat datorer och digital kameror. Detta inom området 
för informations kommunikations teknologi och osäkerheten ökar enligt undersökningen i 
relation till ålder och införande av ny teknologi (Jamieson et al, 2006). Dels är 
könsfördelningen för pedagagoger vid svenska förskolor övervägande kvinnor. Under 
läsåret 2014/2015 var 28,6% av personalen med pedagogisk examen vid svenska förskolor 
män ( Skolverket, 2015).  
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3.2.3 Genomförande 
 
De fem intervjuerna genomfördes den 13-21 april 2015 på en förskola i Kalmar och en i 
Emmaboda. Frågorna som ställdes i intervjuerna grundades i Tidwells (2011) fem punkter 
som en designer vill veta om sina användare  (se kapitel 2.2.2) och Allen och Chudleys 
(2012) viktiga frågor  (se kaptiel 2.3). Även allmänna frågor ställdes utifrån den teoretiska 
modellen för att få en bredare bild hur informanterna exempelvis känner för att jobba vid 
en dator. Samtliga intervjufrågor återfinns i bilaga 1.  

Följdfrågor och frågetekniken “probing” användes. Denna teknik uppmuntrar informanten 
att berätta mer utan att intervjuvaren för den skull lägger sig i berättelsen (I- TECH, 2008). 
Genomförandet av intervjuerna skedde i lokaler som informanterna kände sig trygga och 
brukar befinna sig till vardags när dem bedriver sitt arbete. Fastställda ämnen som skulle 
följas var definierade inför intervjun men att man beroende på informanternas svar ställde 
olika följdfrågor (Preece et.al, 2011). En ställde frågor till informanten och den andre 
förde anteckningar. Anteckningarna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning och 
stödord i en ordbehandlare. 

Intervjuerna började med en presentation av projektet, om vad målet är och vad som ska 
göras för att uppnå de mål. Sedan fick informanterna berätta vilka de är och vad de har för 
roll på förskolorna. Efter detta övergick man sedan till intervjufrågorna där informanterna 
fick berätta vad de tycker och känner. 
 

3.2.4  Analys 

Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades. Transkriberingen skedde i 
webbapplikationen oTranscribe, skapat av Elliot Bentley, där man direkt i webbläsaren 
kunde styra ljudet på det inspelade materialet och samtidigt skriva ner allt som sades 
(Bentley, 2015).  De fullständigt transkriberade dokumenten skrevs sedan ut för att med 
markeringspenna identifiera mönster och olika känslor som genererade faktorer. Varje 
informant anonymiserades med en bokstavskombination. 

Det framkom inte något nytt vid den sista intervjun och man kan då avbryta intervjufasen 
eftersom ytterligare intervjuer inte ses tillföra någon ny oupptäckt information. Mättnad 
anses sålunda vara uppnådd (Kvale, 2009). Analysen inspirerades av Malteruds (2003) 
beskrivning av systematisk textkondensering. Intervjuerna analyserades genom att det 
först gjordes en grov kategorisering av de genererade användarupplevelserna utifrån 
arbetets två syften som bildade flera faktorer. Dessa upplevelser parades ihop med den 
teoretiska modellen och justerades till sex faktorer (se tabell 1). 
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3.3         Prototyparbete 

3.3.1 Metodteori 
När krav och behov har identifierats är prototyper ett bra verktyg för att visualisera 
tänkbara lösningar för att uppfylla dessa krav och behov. En prototyp kan vara allt ifrån en 
papperskiss till en näst intill fullt fungerande produkt och är användbart eftersom man 
enkelt kan diskutera idéer med stakeholders och övriga medlemmar i projektgruppen. 
Prototyper kan kort beskrivas som en begränsad representation av en produkt som 
användare kan interagera med och avgöra dess lämplighet (Preece et al, 2015). Det finns 
två typer av prototyper, den första är low-fidelity och den andra är high-fidelity. 
 
Low-fidelity prototyper är simpla och har ett utseende som är långt ifrån en slutgiltig 
produkt. De är användbara eftersom de just är simpla men även billiga och går snabbt att 
skapa. Vilket betyder att de även är enkla att modifiera om man behöver ändra rikting i sin 
design och prova andra idéer. Low-fidelity prototyper används framförallt tidigt i 
utvecklandet av en ny produkt då man utforskar lösningar till de krav och behov som 
finns, och är att föredra vid förändringar i struktur och innehåll (Preece et al, 2015). 
 
High-fidelity prototyper däremot efterliknar en slutgiltig produkt. De har mer 
detaljrikedom och funktionalitet i jämförelse med en low-fidelity prototyp. En high-
fidelity prototyp är bra för för att användartestas, eftersom utseendet liknar en fullt 
fungerande produkt och kan därmed kritiskt granskas som det (Preece et al, 2015). 
Nackdelarna med high-fidelity är att de tar lång tid att skapa. 
 

3.3.2 Urval 

För prototyparbetet fick en avvägning göras på grund av den komplexitet som kommer att 
krävas i ett webbaserat gränssnitt. Därför prioriterades de mest vanliga uppgifter som en 
pedagog utför när de för sin pedagogiska dokumentation. De uppgifter som används mest 
frekvent är följande: 

·    Skriva pedagogisk dokumentation 
·    Läsa pedagogisk dokumentation på sin egna och andra avdelningar 
·    Ladda upp bilder 
·    Visa bilder 
·    Skapa presentation 

Sedan hittades behov för både pedagoger och pedagogiska handledare och de är följande: 

·    Övergripande presentation av pedagogisk dokumentation 
·    Kommentera 
·    Översikt över förskolor och deras pedagogiska dokumentation (pedagogiska 

handledare) 
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Med dessa uppgifter och behov som utgångspunkter skapades prototypen med en 
begränsad funktionalitet baserad på uppgifterna och behoven.  

3.3.3 Genomförande 

I framtagandet av testprototypen har inte användare varit involverade helt medvetet för att 
i användartestet fånga användarupplevelsen vid första användandet i ett obekant gränssnitt 
och senare ställa det mot ett bekant gränssnitt, därmed är den istället byggd på vad 
forskarnas uppfattar är en positiv användarupplevelse för pedagogisk dokumentation 
utifrån uppfyllelse av de övriga faktorerna som togs fram genom intervju analysen.  

Genomförandet utfördes i två olika faser, low-fidelity och high-fidelity för att visualisera 
ett webbaserat gränssnitt som sedan användartestades. 

Low-fidelity prototyper skapades efter att analysen av intervjuerna var färdiga. 
Prototyperna bestod av skisser gjorda med hjälp av papper och penna. Med 
utgångspunkterna från den teoretiska bakgrunden skissades sidor för de vanligaste 
uppgifterna (se kapitel 3.2.2). Till en början skissades de var och en för sig 
osammanhängande, för att sedan presenteras som skisser och förslag. Genom diskussion 
valdes de förslag som ansågs vara mest lämpliga för ett webbaserat gränssnitt. Förslagen 
sammanställdes i en gemensam skiss som analyserades utifrån Nielsens designsprinciper. 
Skissen låg sedan till grund till den high-fidelity prototyp som användartestades. 

High-fidelity prototypen påbörjades när low-fidelity prototypen ansågs vara klar. Arbetet 
övergick i webbapplikationen UXPin som är ett verktyg för att designa gränssnitt med 
interaktivitet och användares upplevelse vid användning dessa gränssnitt (UXPin, 2015). 
Applikationen är användbar eftersom det finns färdiga mallar och ikoner som går att göras 
interaktiva och därmed skapa en viss funktionalitet. Arbetet fördelades genom att man fick 
ansvaret för vissa sidor med tillhörande innehåll och funktionalitet för att få färdig 
prototypen snarast möjligt för analys och användartester. Med hjälp av skisserna 
underlättades arbetet eftersom man i princip visste vad som skulle finnas med på samtliga 
sidor. Efter en kortare analys och genomgång av prototypen ansåg man den vara klar och 
redo att användartestas. 

3.4         Användartester 

3.4.1 Metodteori 
Användartest är ett verktyg som används av utvecklare för att testa om produkten som 
utvecklas är användbar och kan användas av den användargrupp som anses vara den 
tänkta slutanvändaren (Dumas & Redish, 1999). Det är vanligt att man tar tid på hur långt 
tid angiven uppgift tar att utföra, samt antecknar hur de utför uppgiften inklusive de fel 
som görs och vilken väg de tar för att nå målet. För att få ytterligare förståelse för varför 
testpersonen agerade på ett visst sätt kan intervjuer hållas eller frågeformulär besvaras 
efteråt (Preece et al, 2015). 
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Ett användartest kan användas när som helst i utvecklingen, däremot är det att föredra 
tidigt eftersom förändringar tar längre tid att justera ju längre in i utvecklingen man är. 
Innan man genomför ett användartest bör man planera vad man som utvecklare vill få ut 
av testet. Man bör även definiera hur många man vill användartesta.  Nielsen 
och  Landauer (1993) har tagit fram en modell över hur många testpersoner man bör ha 
med ur ett tideffektivt perspektiv. Han menar att har man fem testpersoner i ett 
användartest hittar man tillräckligt med fel i förhållande till den tid som läggs. 
 
 

3.4.2 Urval 

Till användartesten involverades samma uppdelning av personer, en man och fyra kvinnor, 
förutom den manliga som ersattes av en annan man. Uppdelningen för deras arbetstitlar 
var att två personer var pedagogiska handledare och de resterande var pedagoger. 
Pedagogernas hantering av systemet var främst kopplat till inmatning i systemet medan de 
pedagogiska handledarnas hantering av systemet gällde främst analys och återkoppling av 
det inmatade materialet. 

Testpersonerna kommer inte testa samtliga funktioner som är tänkt att finnas med i 
verktyget utan de funktioner som är kopplade till de mest frekventa arbetsuppgifterna en 
pedagog genomför när de för pedagogisk dokumentation (se kapitel 3.2.2). 
Användartesterna skedde på ett bekant oanpassat program och ett obekant anpassat 
program. Detta för att jämföra användarupplevelsen hos de båda. Den ena testprototypen 
var Microsoft PowerPoint som i dagsläget används som verktyg för pedagogisk 
dokumentation i alla de tre tillfrågade förskolorna som medverkat i studien. Den andra 
testprototypen skapades exklusivt av författarna till denna uppsats för att generera 
användarupplevelser kring de faktorer som upptäcktes under intervjuerna och för att 
verifiera dess värde i en simulerad miljö bestående av arbetsuppgifter kopplat till 
pedagogisk dokumentation. 
 
 

3.4.3 Genomförande 
 
Användartestet bestod av tre delar. Del ett var att lösa uppgifter i en prototyp som var helt 
obekant för alla testarna eftersom det var den prototyp som skapats utifrån de faktorer som 
framkom i intervjuerna tillsammans med de designprinciper som användes för att verifiera 
fynden. Del två var att göra samma uppgifter i det program som ofta används till 
arbetsmomentet inom de undersökta förskolorna nämligen PowerPoint. Del tre var att 
jämföra de två verktygen och besvara frågor om vad de upplevde när de genomförde 
uppgifterna i ett bekant oanpassat program och ett obekant anpassat 
program.  Informanterna fick ta ställning till hur, de under intervjuerna framkomna 
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faktorerna stämde överens med de två test prototyperna och slutligen rangordna dem 
mellan viktigast till försumbart. 
 
Genomförandet av användartesten skedde i lokaler där pedagoger befinner sig för sin 
dagliga verksamhet och för pedagogisk dokumentation. Testpersonerna fick uppgifter, vid 
de enskilt utförda testerna, i form av scenarion som lästes upp för dem. Samtidigt som 
man utförde uppgifterna fick man berätta sin upplevelse av gränssnitet i de båda 
testprototyperna. När testpersonen var klar med samtliga uppgifter ställdes ett par 
följdfrågor för att komplettera det som observerades från användartestet och få bekräftelse 
om upplevelsen av de olika miljöerna som gränssnittet förmedlat. 
 
 
 

3.6         Tillförlitlighet 

Vid testerna använde testarna inte sina egna arbetsdatorer vilket skapade ett testmoment i 
testet som inte från början var avsiktligt men som ändå tillförde intressant aspekt då alla 
var obekanta i det operativsystem som användes och som var lika för alla genom testen. 

Intervjuerna skedde med ljudinspelning i god kvalité och testerna med datorns 
skärminspelnings funktion i fullgod upplösning. Intervjuledarna och testledarna var 
samma personer vid alla tillfällen. En svaghet är att intervjuarna är ganska nya i sin roll 
och tidigare inte arbetat med intervjuteknik. Det får till följd att studiens senare intervjuer 
tenderar att vara mer informativa än de första. Olson och Peytchev (2007) har visat att att 
erfarna intervjuare får fram högre datakvalitet, såsom färre missade data och högre 
korrelation mellan nyckelvariabler än oerfarna intervjuare, eftersom en erfaren intervjuare 
hade möjligen fått fram fler nyanser i intervjusvaren. 

Informanterna var de samma genom hela undersökningen förutom en person som ersattes 
av en annan i den sekundärt intressanta undersökningskategorin medelålders man med 
intresse för datorer. Viss funktionalitet saknades i det nuvarande använda programmet 
PowerPoint, som inte är skräddarsytt för pedagogisk dokumentation specifikt, jämfört med 
några uppgifter som enbart undersöktes för att bekräfta designprinciper. 

Reliabiliteten i mätbarhetsaspekten begränsas till de ramar som gäller för kvalitativa 
undersökningar eftersom det är svårt att beräkna tillförlitlighet kvantitativt. 

Validiteten bygger på intervju med fem personer och vid senare tillfälle användartest av 
två prototyper för att validera de fynd som framkommit och beaktats i framtagandet av en 
av testprototyperna. 
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3.7         Etiska överväganden 
Ansökan hos etikprövningsnämnd gjordes inte eftersom studien inte kräver tillstånd enligt 
etikprövningslagen (Etikprövningsnämnden, 2015). Detta då arbetet inte är tänkt att 
behandla känslig information på individnivå, exempelvis personuppgifter. Etiska riktlinjer 
följdes likafullt. Exempelvis har prototyperna testats med fiktiva namn och bilder med 
barn visar inga ansikten. Information om studien gavs till pedagogerna och de 
pedagogiska handledarna muntligen och via mail. Detta för att de skulle kunna lämna sitt 
informerade samtycke om deltagande i studien, vilket deras mailsvar om deltagande till 
forskarna anses vara. Först med förfrågan om deltagande i intervjuer med en tidsåtgång på 
ca en timme. Därefter för fortsatt deltagande i ett användartest med en tidsåtgång på ca 30 
minuter. Deltagandet i både intervjun och användartestet var frivilligt och deltagarna fick 
information om att de när som helst kunde avbryta studien. Deras citat  har också 
avidentifierats i detta arbete. 
 
Etiska överväganden har gjorts fortlöpande inför varje moment. Det har varit val av 
intervjumiljöer, testmiljöer, val av frågor och genom att ge informanterna en 
grundförståelse för vad forskningen gått ut på för att ge dem en mer avslappnad attityd 
mot den påfrestande situationen som intervjuer och tester innebär.  
 
Observation av arbetsmiljön för pedagogisk dokumentation har genomförts som ett 
studiebesök, utan inspelning då detta var förbjudet. Inför intervjuer har informanterna 
informerats om och godkänt att författarna använde ljudupptagning och skärminspelning. 
Informanterna har ej före publicering läst uppsatsen men genom testprototypen 
konfronterats med det resultat som de bidragit till vid användartesten. 
 
Vid utvecklande av prototypen till ett komplett fungerande verktyg för webbaserad 
pedagogisk dokumentation finns det områden som är utsatta för risker där etiska 
överväganden måste tydligt tas av varje verksamhet som använder pedagogisk 
dokumentation över internet. Dessa risker är kopplade till de allmänna risker som allt som 
är nåbart via internet utsätts för och på vilket sätt detta anpassningsbara system används. 
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4        Resultat/Analys 
4.1 Intervjuer 
Samtliga fem informanter arbetade inom förskoleverksamheter. Där fyra jobbar eller har 
jobbat som pedagog och har över tio års erfarenhet inom yrket. Den femte är pedagogisk 
handledare och arbetar med att stödja pedagoger och förbättra den analys och reflektion 
som görs utifrån pedagogisk dokumentation. De har blandade erfarenheter av datorer och 
tekniska prylar varav en av informanterna hade en negativ inställning till teknik i 
allmänhet. I arbetet jobbade man mycket med anteckningar, ta foton, föra över foton i 
datorn, skriva ut foton, skriva och lägga in bilder i powerpoint samt läsa i powerpoint 
dokument. 

4.1.  Intervjuerna utifrån teoretisk modell 

4.1.1 Användarupplevelse 
Hur man upplevde arbetet med pedagogisk dokumentation idag varierade från person till 
person, där även de olika hjälpmedlen som fanns till hands hade inverkan. De hjälpmedel 
som finns idag är papper och penna som används för att anteckna och sedan renskrivas in i 
en dator eller sätts i en pärm. Digitalkamera för att ta bilder och filma det barnen gör för 
att tolka detta utifrån ett pedagogiskt perspektiv och därmed skapa pedagogisk 
dokumentation. Fotografering och filmning fångar upp sekvenser som vid analysen 
upptäcks men som lätt förbises om man endast använder sig av papper och penna då den 
omgivande kontexten inte uppfattas vid händelseögonblicket. Denna metod upplevs som 
mycket värdefull men handhavandet är krångligt då det är svårt att dela, riskabel att 
hantera och kräver mycket lagringsutrymme.  

“Det slutade med att man blandade ihop det med förra årets dokumentationer. Sen så skrevs 
dokument över. Så vet man inte hur allt fungerar så blir det ju kaos.” 

Datorer används idag som en arbetsstation dit bilder från minneskort tankas upp och den 
huvudsakliga dokumentationen skrivs. Det vanligaste hjälpmedlet som används idag är 
papper och penna för att anteckna det barnen gör och säger som är grunden till det som 
skrivs in i den pedagogiska dokumentationen. Den användarupplevelse som papper och 
penna genererar är främst enkelhet, snabbhet, tillgänglighet och pålitlighet. Vad som 
främst påverkar användarupplevelsen var omgivande miljö, tillgänglig tid och kunskap 
inom arbetsområde och de hjälpmedel som ska användas för arbetsmomentet. 

4.1.2 Användbarhet  
Användbarheten för de digitala system som används upplevs som begränsande till följd av 
informanternas olika nivåer av tekniska kunnande för exempelvis datorer med tillhörande 
program. Hur man ansåg att de nuvarande digitala systemen fungerade idag varierade 
mellan informanterna. Ett par informanter ansåg att de digitala systemen som fanns till 
hands var väldigt smidiga att arbeta medan andra tycker det är svårt och deras begränsade 
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kunskaper stjäl tid från den tid de har att renskriva det som hänt för att det ska gå att 
analysera.  

“Det ska gå fort, man ska inte behöva leta för mycket utan det ska gå fort att hitta saker. Det är 
väldigt olika där med, det varierar ju. Hittar man inte snabbt ja då går man ju därifrån” 

Pedagogiska handledare som har uppgiften att överblicka och analysera den pedagogiska 
dokumentationen som pedagogerna matat in vill att filerna ska göras tillgängliga i den 
miljö som de analyserar ifrån. Något som inte sker idag då det först sparas lokalt 
någonstans på en arbetsdator eller externt på lagringsutrymmen som usb-minnen. Flera 
informanter beskrev även en önskan av att kunna använda sig av fler bilder i sina 
dokument för att förtydliga barnens lärande. Denna möjligheten begränsas ofta av 
storleken på bilderna i förhållande till maxkapaciteten för nätverket som kan göra att 
arbete bromsas upp. 

4.1.3  Visuell gränssnittsdesign 
Informanterna lyfte fram att för ett webbaserat gränssnitt ska vara attraktivt behöver 
gränssnittet vara lättöverskådligt och rikta användarens uppmärksamhet mot objekt som 
leder användaren till sitt mål, det kan vara möjligheten att navigera sig vidare eller att läsa 
instruktioner.  

“Först och främst så måste det vara lätt överskådligt, inte massa onödiga saker som plockar bort 
uppmärksamheten.” 

Det ska även vara lätt att förstå vilka valmöjligheter man har i ett gränssnitt. Något som 
även lyftes fram var balans, som menas med att gränssnittet måste vara komponerat på ett 
sådant sätt att användarens kognitiva bearbetning inte blir överbelastat och vilseleder 
användaren från att nå sitt mål. 

4.1.4  Informationsarkitektur 
Informanterna beskrev deras nuvarande arbetsverktyg som osmidiga då man först kan ta 
kort med digitalkameran på något som barnen gjort för att sedan skriva en liten anteckning 
på ett papper. Sedan måste man gå ifrån barngruppen för att ta ut minneskortet ur 
digitalkameran och sätta den i datorn. I datorn måste man leta reda på platsen där bilderna 
hamnar och lägga in dem på rätt sida i PowerPoint dokumentet. Anteckningen som skrevs 
tidigare måste även renskrivas här. Detta är många steg som en pedagog måste gå igenom, 
och för den med begränsad kunskap och ett ointresse för teknik tar det extra lång tid.  

“Så fanns genvägar med ett klick bort sen var man framme. Det är nog så att det inte ska vara för 
många moment helt enkelt.” 

Ipads som börjar användas mer idag beskrevs som användbara men att de likt 
digitalkameran måste kopplas till datorn för att få tag i bilderna.  
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4.2 Faktorer genererade av intervjuerna  
Vid analys av intervjuerna kunde genererade upplevelse faktorer identifieras och kopplas 
till den teoretiska modellen som tagits fram och dessa sammanställdes i faktorer i 
nedanstående tabell:  

Tabell 1.  Faktorer genererade av intervjuerna  

Genererade upplevelser Teoretisk modell Kategoriserade faktorer 

Överskådligt, otydligt Användarupplevelse Tydlig 
 

Lättillgänglig, åtkomligt Användbarhet Tillgänglig 
 

Pålitligt, försvinner, krashar Användbarhet Tillförlitlig 
 

Attraktivt, krångligt, meningsfullt Visuell gränssnittsdesign Tilltalande 
 

Anpassningsbar, olika arbetssätt Informationsarkitektur Tidlös 

Kvickt, svårt, stressigt (ont om tid) Användarupplevelse Tidssparande 
 

 

4.2.1 Tydlig 

I ordet tydlig innefattar informanterna enkelheten i att se vad det är man kan göra och hitta 
det man letar efter. Gör ett system inte det kan användaren uppleva negativ stress och 
frustration. Exempelvis används många olika tekniska enheter och de lagrar data på olika 
platser, detta gör hittbarheten begränsad och hanteringen omständig. En genomtänkt 
informationsarkitektur främjar att handhavandet blir mer tydligt för användaren. Med en 
generation av äldre pedagoger som inte växt upp med datorer och liknande hjälpmedel har 
arbetet idag försvårats för flera då man förväntas kunna hantera datorer och dess 
tillhörande program. Det har genererat ett motstånd och en negativ inställning till att 
förnya sättet att arbeta, därför poängterar infomanterna att tydligheten är nyckeln till en 
positiv användarupplevelse för alla presumtiva användare. 
 

“Är man lite teknisk intresserad så tycker man det här är jättesmidig.  Är man inte det så tycker man 
det här är jättesvårt.“ 
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4.2.2 Tillgänglig 

Tillgänglighet var något som informanterna ansåg vara ett annat viktigt steg i att utveckla 
denna arbetsuppgift. Nåbarheten dels i form av tillgång till den pedagogiska 
dokumentationen över internet, men även inkluderande av åtkomstmöjligheter från olika 
digitala plattformar, samt att den information som behövs ska finnas tillgänglig i det skede 
man behöver den.  För att det inte ska vara för mycket som är tillgängligt och i visst mått 
minska tydligheten, för att inte tappa tydligheten för användaren krävs en tydlig struktur 
av informationen. 

 “Det är viktigt att alla dokumentationer finns på ett ställe.” 

4.2.3 Tillförlitlighet 

Något som upplevdes obehagligt vid hantering av digital information var risken med att 
allt man har gjort förstörs eller går förlorat, genom att lagringsmedia går sönder eller att 
filer sparas över. Tryggheten hos text i pappersform nämndes som motsatsen till det 
fragila digitala lagringssätten, användaren vill vara säker på att allt som sparas är i säkert 
förvar. Trots papperets risk för spill och brand, räknas detta som det säkraste sättet av 
informanterna. Därför behöver ett system som ska ta hand om denna information försäkra 
användaren att den är tillförlitlig i sin uppgift och förebygga eventuella fel. För att öka 
tillförlitligheten krävs det att systemet hela tiden kommunicerar och bekräftar när den är 
mottaglig och inte mottaglig för att hantera användarens begäran. Exempelvis kan 
systemet påvisa när den inte är redo eller meddela att informationen sparas lokalt tills 
systemet är tillgängligt med sin normala funktionalitet, för att höja användarens 
tillförlitlighetsuppfattning. 

“Vi kan ju inte lägga in alla filmer, det skulle ju krasha då.” 

 

4.2.4 Tilltalande 

Informanterna nämnde i intervjuerna att system som är estetiskt tilltalande är att föredra. 
Har man två funktionellt likvärdiga system med samma innehåll förutom utseendet så är 
det utseendet som avgör vilket system man använder först.  Även om nyttan är det 
viktigaste för att någonting ska användas i längden kan man inte bortse från att det är 
attraktionen vid första ögonkastet som fångar användaren, framförallt om användaren är 
negativt inställd. Det framkom att nya system som användarna måste lära sig får en 
negativ start ofta innan användaren ens har sett det nya systemet. 
 

“många är sjukt skeptiska till någonting nytt så man har motstånd innan man ens har sagt nu ska vi 
se vad det är”. 

“Jag tror det handlar en del om också hur intressant den (d.v.s. ett gränssnitt) ser ut.” 
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4.2.5 Tidlös 

Informanterna nämnde i intervjuerna vikten av att ett system behövde vara 
anpassningsbart, då benämning av förskolornas arbetssätt skiljer sig åt. I systemet så 
måste den därför vara anpassningsbar för den specifika verksamheten. Det framkom att 
arbetssättet omformas och ser inte likadan ut på en tre års period, nya och frekvent 
använda uppgifter ska kunna läggas till och uppdateras med enkelhet exempelvis mallar 
för de reflektioner som sker varje vecka. Så är programmet inte anpassningsbart så blir det 
enbart användbart under en begränsad period. 

“Det gäller alltså att hitta något som är bra men att det ska vara anpassningsbart eftersom varje 
förskola är unik i sina arbetssätt.” 

 

4.2.6 Tidsparande 

Under intervjuerna framkom det att idag så tar det mycket tid att föra pedagogisk 
dokumentation. Det är mycket som ska hinnas med under den avsatta tiden så varje steg i 
att underlätta detta ses som väldigt värdefullt. Att komma igång med arbetsmomentet 
innefattar flera olika delmoment som anses stjäla tid från den huvudsakliga uppgiften. 
Nämligen den att formulera i text med stöd av bilder, barnens lärande. Delmomenten kan 
vara att hitta kameran eller minneskortet och ladda in dem i en mapp på en stationerad 
dator och därefter leta upp där dokumentationen ska skrivas in. Denna hanteringen 
upplevdes tidsödande när allt som ska in av vikt ska ske på en mycket begränsad tid.Detta 
är i fasen av att mata in i den pedagogiska dokumentationen. Den efterföljande processen 
inkluderar analys av dokumentationen av en person som inte med lätthet når den 
pedagogiska dokumentationen utan den måste överlämnas eftersom enbart de som skriver 
i den vet vart den är. Om systemet inte är tidssparande så tyckte informanterna det gjorde 
verktyget ointressant att jobba med. Denna kategori påverkas starkt av lärbarhet, tydlighet 
och systemets effektivitet i att utföra användarens begäran. 
 

“Det är så mycket som ska hinnas med. På den lilla korta tiden. Det gäller att vara effektiv.” 

4.3         Prototyparbete 

Utifrån de faktorer som framkommit i analysen av intervjuerna kopplade till den teoretiska 
modellen har det gått att härleda dessa till designprinciper och teorier kring användbarhet, 
informationsarkitektur och visuell gränssnittsdesign. Därefter har skisser legat till grund 
för den testprototyp som forskarna tagit fram för att generera en positiv 
användarupplevelse med hjälp av de faktorer som pedagoger och pedagogiska handledare 
ansett viktiga under intervjuerna Prototypen hade som uppgift att utföra arbetsuppgifter 
som är vanligast förekommande (se kaptitel 3.3.2) kopplat till pedagogisk dokumentation  
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4.3.1 Användarupplevelse 
I detta skede togs ingen hänsyn till användarupplevelsen hos användarna för att generera 
intryck att ett gränssnitt för första gången (se kap 3.3.3).  

4.3.2 Användbarhet 
Markerar man en aktivitet i aktivitetsflödet blir bakgrund grå och en sammanfattning eller 
miniatyr visas i rutan till höger (se figur 2), detta för att systemet ska synliggöra vad 
systemet gör. Något som även huvudmeny till vänster påvisar, menyvalet för den sida man 
befinner sig på blir vit och texten och ikonen blir svart (se figur 3). Språket och orden som 
används är något som pedagoger kan relatera till eftersom det är ord som återkom ofta i 
intervjuerna som exempelvis dokumentationer, projekt etc. 

          

Figur 2. Markerad aktivitet  Figur 3. Huvudmeny  

Om en användare råkar ta bort ett dokument av misstag finns en papperskorg för att 
förebygga eventuella misstag. Sidan för dokumentationer och bilder har samma struktur 
för att få ett enhetligt utseende för skapa en förståelse att samma ord och knappar har 
samma betydelse. 

När det kommer till att skapa en ny dokumentation har informationen och funktionaliteten 
dragits ner till det mest väsentliga för att göra det tydligt för användaren för vad det är 
man kan göra, funktioner som inte används i de system som pedagogerna använder idag 
har tagits bort.  

För återkommande uppgifter finns möjligheten att spara mallar från tidigare 
dokumentationer och skapa egna rubriker för att göra systemet anpassningsbart efter 
användarens behov (se figur 4).  
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Figur 4. Sparade mallar 

I systemet kan man också skapa presentationer för diverse syfte. Här har man skalat ner 
funktionaliteten om man jämför med PowerPoint som används idag. De funktioner som 
används oftast är de som finns tillgängliga just för att göra det enkelt och tydligt. Till 
utseendet liknar det PowerPoint just för att göra inlärningsprocessen enklare just för man 
känner igen sig och behöver inte lära om sig på nytt (se figur 5). 

 

Figur 5. Skapa presentation 
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4.3.3 Visuell gränssnittsdesign 
Viktiga objekt lyfts fram med en hög kontrast som exempelvis huvudmenyn men också 
genvägarna “ladda upp bilder”, “veckans dokument” och “kommentarer” för att dra åt sig 
uppmärksamhet och ge ett intryck av att de är interaktiva. Ikoner och former tillsammans 
med text har använts till menyvalen i huvudmenyn (se figur 3) och genvägarna (se figur 5) 
eftersom endast ikoner och former kan vara svara att svåra att förstå och kan kräva en 
högre uppmärksamhet. 

 

Figur 6. Genvägar 

Sidan har en balans i form och innehåll ligger i linje för att skapa en balans för att inte 
störa rytmen för användaren. Objekten på sidan har samma form och rubriker har samma 
bakgrund, markerade objekt har en förstärkt kontur för att förtydliga eftersom det kan vara 
svårt att urskilja dem utan (se figur 7).  

 

Figur 7. Samma form och förstärkt kontur på markerat objekt 

Knappar med samma funktionalitet har samma färger och namn för att inte användaren 
ska behöva lära sig om på nytt (se figur 8).  

 

Figur 8. Samma färg och namn 
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4.3.4 Informationsarkitektur 

Informationsarkitekturen för prototypen utgick ifrån uppifrån och ner tillvägagångsättet 
(Garret, 2011) där användarnas behov och mål först identifierades i intervju analysens 
faktorer. Utifrån faktorerna kunde övergripande kategorier skapas för att under varje sida 
bryta ner dem i logiska underkategorier och låg till grund för innehållet och de funktioner 
som finns med.  

Genvägar finns lättillgängligt på startsidan, dessa uppfyller behovet av en snabb åtkomst 
gällande återkommande rutiner för främst pedagoger som matar in text, bild och film (se 
figur 6). 

4.4         Användartest 
Det som framkom under användartesterna generellt var frustration i att använda teknisk 
utrustning som man inte var van vid. Testpersonerna relaterade sin kunskap om datorer till 
användning av PC datorer. Det skapade en testsituation som genererade en 
användarupplevelse där man hade kunskap i att använda Powerpoint men där ansträngning 
krävdes för att nå in till programmets funktioner genom att hantera det operativsystem 
som en Apple dator använder.   

4.4.1           Användarupplevelse 

Användarupplevelsen skilde mellan de två prototyperna som testades. Testpersonerna 
visade att de kände till den bekanta prototypen som var PowerPoint men uttryckte en 
frustration över att de visste hur de skulle göra på grund av att uppgifterna utfördes på en 
för användarna obekant dator (Macbook Pro) när de var vana med PC datorer som har 
operativsystem från Microsoft.  För den andra prototypen som var skapad av författarna 
med funktionalitet enbart inriktat på pedagogisk dokumentation fokuserade de inte på att 
de använde en obekant dator utan mer på uppgifterna och visade på att den obekanta med 
de få valen fick dem lyckas med uppgifterna. Användarupplevelsen för denna prototyp var 
till stor del positiv då man ansåg att det var lätt att hitta och lära sig. Däremot fanns det 
ord och placering av funktioner som inte intuitivt visade sin funktion vilket gav en negativ 
användarupplevelse när dessa uppgifter skulle utföras likaså att hitta ett index som inte 
hade ett inbjudande attribut för interaktion som medvetet var konstruerat på det sättet (se 
figur 9).  
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Figur 9. klickbart index 

4.4.2           Användbarhet 
Under testerna användes den bekanta prototypen på ett mer komplicerat sätt än vad 
gränssnittet egentligen erbjöd såsom som att kopiera in nya slide istället för att använda 
knappen för att lägga till ny sida. I den obekanta prototypen fanns det väldigt många 
funktioner som aldrig användes men som alltid fanns närvarande i layouten. Men de 
uppgifter som utfördes klarades av inom rimlig tid och de kände igen knappars 
funktionalitet på de olika sidorna som exempelvis skapa knappen under sidan 
dokumentationer (se figur 10). 

 

Figur 10. Igenkännbar funktionalitet 

Efter att man varit inne och skapat en dokumentation kunde man finna samma 
tillvägagångssätt vid andra uppgifter som innebar skapande.   

4.4.3           Visuell gränssnittsdesign 

Grafiska element i den obekanta prototypen som hade viktig funktionalitet upptäcktes 
tidigt i den kognitiva bearbetning av gränssnittet. Samtliga uppgifter vars syfte var att 
interagera med element som skulle synas hittades snabbt på grund av deras storlek, 
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kontrast samt deras gruppering och placering. Gränssnittsdesignen i PowerPoint är inte 
anpassat för pedagogisk dokumentation därför vet den heller inte vilken funktionalitet som 
fånga användarens uppmärksamhet.  

4.4.4           Informationsarkitektur 

Informationsarkitekturen är likt den visuella gränssnittsdesignen inte anpassat i 
PowerPoint för pedagogisk dokumentation därför vet den heller inte vilken funktionalitet 
som ska vara tillgänglig i olika sammanhang som exempelvis som när man vill införa 
figurer och bilder och när man inte är i behov av det. I den obekanta prototypen 
identifierades brister i informationsarkitekturen vissa funktioner hade en helt annan 
betydelse. Som exempelvis uppgiften skapa reflektionsprotokoll som i testprototypen 
fanns tillsammans med övriga dokumentationer men som visade sig ha en helt egen roll. 
Vilket skapade en förvirring och gjorde att uppgiften var svår att utföra. 
 

4.4.5   Analys av användartest 

Efter att uppgifterna i prototyperna genomförts ställdes frågor kring de faktorer som togs 
fram i analysen av intervjuer. Testpersoner var enade om att samtliga faktorer är vitala för 
ett system inriktat på pedagogisk dokumentation. Däremot framkom det att ett systems 
möjlighet att vara tilltalande generellt och bidra till en positiv användarupplevelse 
uppfattades på två sätt. Där systemet dels är tilltalande om det uppfyller dess funktionella 
syfte  det skapar en positiv användarupplevelse som  gör systemet tilltalande, men även ett 
estetiskt tilltalande system kan initialt bidra till en positiv användarupplevelse som kan 
uppfattas som tilltalande. Detta gestaltas med figur 11 där upplevelsen  av att vara estetiskt 
tilltalande visas som ett viktigt tillbehör (a) men ändå skilt från det funktionellt tilltalande 
systemet och (b) där det estetiskt tilltalande är en integrerad faktor i systemet. 
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Figur 11. Faktorer för en positiv användarupplevelse: 

a) Ett system som upplevs funktionellt tilltalande är tydligt, tidsparande, tidlöst, 
tillgängligt och tillförlitligt 

b)  Ett estetiskt tilltalande system utgår ifrån att ha fångat användarens 
uppmärksamhet och intresse. 
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5        Diskussion 
5.1         Resultatdiskussion 

Denna studie genomfördes med syftet att utforska vilka faktorer som måste uppfyllas för 
att pedagoger och pedagogiska handledare, som bedriver pedagogisk dokumentation i 
Kalmar och Emmaboda, ska få en positiv användarupplevelse i ett nytt webbaserat 
gränssnitt för pedagogisk dokumentation. Samt att utforska hur dessa faktorer kan 
implementeras i ett webbbaserat gränssnitt och  hur pedagoger och pedagogiska 
handledare rangordnar dessa faktorer utifrån ett användartest. För att identifiera dessa 
faktorer har fem intervjuer genomförts och efter analys har det undersökts hur dessa 
faktorer kan tillämpas i en testprototyp som sedan användartestades för att ta reda på hur 
dessa faktorer rangordnas  beroende på arbetsroll (pedagog & pedagogisk handledare). 
Dessa metoder genomfördes med mål att besvara följande frågeställning: 
Vilka faktorer genererar en positiv användarupplevelse för pedagogisk 
dokumentation och hur kan den positiva användarupplevelsen bibehållas när den 
representeras i ett webbaserat gränssnitt? 
 
För att få reda på de faktorer som genererar en positiv användarupplevelse för pedagogisk 
dokumentation är det viktigt att identifiera användaren och lära känna dennes användarmål 
och behov. Görs inte detta blir det svårt att designa ett användbart gränssnitt för att 
övertyga användaren att just detta är värt att lära sig. För att designa ett användbart 
gränssnitt bekräftar även Allen och Chudley (2012) och Tidwell (2011) detta 
tillvägagångssätt som vitalt. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer och resulterade i 
faktorer med en prioriteringsordning som skilde sig från den ordning som användartestet 
resulterade sig i. Hade exempelvis en kvantitativ enkätundersökning genomförts hade de 
som besvarar enkäten inte fått uttrycka i sig egna ord och därmed kunna missa genererade 
faktorer. Detta är även något som Cooper (2014) tar upp, han säger att kvalitativa 
undersökningar är att föredra eftersom man kan få reda på användarnas behov och mål. 
Hade studien enbart ett resultat ifrån intervjuerna hade det resultatet haft en annan slutsats, 
det hade varit att kategorin tilltalande endast hade haft en betydelse. Men genom ett 
prototyparbete och användartest fått ett annat resultat.  Genom en anpassad testprototyp 
som byggdes på faktorerna och den teoretiska modellen kunde informanterna möta 
intervjuernas resultat i en praktisk miljö. Men i studien visade användartesterna på en 
tvådelad betydelse, funktionellt tilltalande och estetiskt tilltalande (se figur 11). Detta visar 
på hur viktigt det är att involvera användaren i en designprocess i form av användartest. 
Preece et al. (2015) respektive Alsudani  och Casey (2009) beskriver vikten av 
användartester och studiens resultat har dragit nytta av styrkorna hos de båda teorierna. 
Preece et al. (2015) bidrog till identifiera betydelsen av det funktionellt tilltalande medan 
Alsudani och Casey (2009) bidrog till upptäcka det estetisk tilltalande som nyans i 
kategorin tilltalande.  
 
För att bibehålla en positiv användarupplevelse i ett webbaserat gränssnitt behöver det 
vara tydligt, tillgängligt, tilltalande, tidlöst, tillförlitligt och tidsparande. För att uppfylla 



   
 

 
 37 

dessa faktorer behöver användaren kunna se vad det är man kan göra och kunna navigera 
sig runt utan ansträngning. Något som även Allen och Chudley (2012) påpekar, de säger 
att en genomtänkt informationsarkitektur lägger inte en användare märke till utan låter 
användaren hitta det man är ute efter utan ansträngning. Viktiga och de mest frekvent 
använda funktionerna ska finnas synliga för användarna för pedagogerna har begränsat 
med tid för inmatning av pedagogisk dokumentation medan pedagogiska handledare 
behöver få tillgång den när de önskar analysera den.  Därför bör dessa behov identifieras 
och finnas nära till hands, uppnås inte detta minskar anledningen till varför man ska byta 
från de system man redan har.  Cooper (2014) och Alsudani och Casey (2009) nämner att 
viktiga funktioner bör lyftas fram genom att öka storleken och kontrasten med hjälp av 
färger på elementen för att dra åt sig uppmärksamhet och därmed bli mer synliga och 
tillgängliga för interaktion. Från intervjuerna och användartesterna framkom det att ett 
gränssnitt behöver använda sig av ord begrepp som användarna är vana med och dessutom 
vara anpassningsbart efter förskoleverksamheternas behov. Nielsen och Mack (1994) tar 
upp i sina användbarhetsprinciper förutsättningar för att ett gränssnitt ska vara användbart 
och bland annat berättar han att ett gränssnitt måste tala användarens språk för att göra sig 
förstådd, det som komplicerar möjligheten att tala användarens språk utan att tala med 
dem är då terminologin skiftar från förskola till förskola eftersom ingen standardisering 
finns. Nielsen och Mack (1994) beskriver även att ett system ska ta hänsyn och tillgodose 
samtliga användare genom att låta användarna kunna skräddarsy återkommande uppgifter 
efter sina behov. Ett viktigt kriterium eftersom de olika förskolorna har olika arbetsrutiner. 
En annan faktorer som intervjuerna gav för att bibehålla den positiva användarupplevelsen 
var i enlighet med Nielsen och Macks (1994) designprincip synlighet av systemets status. 
Den innebär att användaren inte ska behöva vänta och om de ändå måste vänta som 
exempelvis uppladdning av filmer måste gränssnittet visa hur lång tid och om möjligt 
tillåta användning av andra delar i systemet under tiden, för att hålla det tekniska 
handhavandet på ett minimum och bedriva pedagogisk dokumentation på ett tidseffektivt 
sätt.  
 
Studien visar att pedagoger i Kalmar och Emmaboda kommun inte har någon 
standardisering när det kommer till att dokumentera utan kan varierar från pedagog till 
pedagog och från förskola till förskola. Som det ser ut idag använder man de hjälpmedel 
som man är bekväm med att använda och känner är användbart i sitt syfte. Något som 
även Seitz (2008) la märke i sin studie.  Seitz (2008) menar att pedagogers sätt att 
dokumentera varierar i lika stor grad som pedagogernas fantasi tillåter. Något som 
bekräftats i denna studie är att sju år efter Seitz (2008) studie finns det fortfarande ingen 
form av standard gällande dokumentationen av pedagogisk dokumentation.  
 
En studie av Nyberg (2013) visar att fyra av sju pedagoger använder Ipads som 
hjälpmedel vid dokumentation. Denna studies resultat visar att Ipads främst används för 
att fånga bild och filmsekvenser som grund till den pedagogiska dokumentationen och att 
bilderna då nästan är lika åtkomliga i lika stor utsträckning som digitalkameror. Då 
bilderna sparas lokalt på Ipaden och måste föras över som för en digitalkamera.  
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Skulle en form av standard för dokumentation komma gäller det att verktyget uppfyller 
pedagoger och pedagogiska handledares behov. Denna studiens användartest visar att de 
faktorer som tagits fram från intervjuerna är essentiella för att ett nytt arbetsverktyg ska 
vara intressant för pedagoger och pedagogiska handledare i Kalmar och Emmaboda 
kommun. John och Sutherland (2004) beskriver att om inte tekniken fungerar enligt 
användarens förväntan hamnar tekniken i fokus istället för själva dokumentationen. Men 
när användning av dokumentation blir en mer naturlig vana övergår det från att bli en 
process som tidigare handlade mycket om det tekniska handhavandet till att bli en attityd 
gällande lärandet menar Turner och Wilson (2010).  

Skillnaden mellan testprototypen i denna studien och exempelvis Pluttra är att 
testprototypen har fokus på pedagoger och deras samspel med pedagogiska handledare 
(Lin Education, 2015). Verktyget är tänkt att ta hand om all form av dokumentation (text, 
bild och film) och ha dokument tillgänglig för granskning och analys från den 
pedagogiska handledaren. Pluttra som har ett fokus på att kommunicera med 
vårdnadshavare och visa upp dokumentation kring deras barn. Testprototypen och Pluttra 
skulle kunna komplettera varandra genom att testprototypen tar hand om allt internt och 
Pluttra ta hand om kommunikationen ut till vårdnadshavare.  

Resultatet i denna studie visar att en standardisering behövs då pedagoger för sin 
dokumentation på olika sätt vilket gör att tillgängligheten blir lidande för pedagogiska 
handledare att analysera och ge feedback till pedagoger att utvecklas. Så sent som 2010 
fanns det pedagoger som inte visste om att man måste reflektera över sina 
dokumentationer (Johansson & Roos, 2010). Med ett verktyg vars gränssnitt uppfyller 
faktorerna tydligt, tillgängligt, tilltalande, tidlöst, tillförlitligt och tidsparande innehåller 
dessa delar kan det hjälpa pedagoger och pedagogiska handledare i sitt dagliga arbete i 
Kalmar och Emmaboda kommun.  

Då denna studie är kvalitativ är antalet informanter relativt få vilket gör att resultat inte är 
generaliserbart och det är upp till framtida forskning att avgöra om resultatet från denna 
studie kan överföras till liknande förskoleverksamheter i andra kommuner med samma 
problematik. 
 
 

5.2         Metodreflektion 

Genomförandet av denna studie har gått i stort sett  enligt planen utifrån den tidsram som 
funnits. Intervjuer genomfördes med målet att lära känna användarna, med hjälp av 
Tidwells (2011) fem punkter och Allen och Chudleys (2012) fem frågor för att skapa en 
ram till de frågor som användes under intervjuerna. För att nå en tillräckligt mättnadsnivå 
inom området valdes det strategiskt ut fem intervjupersoner, män och kvinnor med olika 
kopplingar till pedagogiskt dokumentation. Hade informanterna valts slumpvist hade 
resultatet inte representerat användargruppen om dessa saknat kunskap om ämnet 
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pedagogisk dokumentation. Forskningen utgår från fokusgruppen som är kvinnor inom 
förskola, där pedagogisk dokumenation i någon form är ett krav. Hade forskningen istället 
börjat i generella termer kring positiv användarupplevelse genom exempelvis 
enkätundersökning hade det möjligtvis gett ett utslag som hade varit användbart för 
forskningen men inte bidragit till användarnyttan för denna specifika grupp. 

Prototyparbetet påverkades något av att intervjudelen med tillhörande transkribering och 
analys gav en begränsad tid i skapandet av en prototyp. Prototypen skulle medvetet inte 
vara för simpel. Detta för att kunna generera en så realistisk användarupplevelse som 
möjligt. Skissning fanns med i inledningsskedet, främst inom forskargruppen för att 
konstruera en gemensam bild av en användbar prototyp. Målet var att använda tre 
prototyper, en fullt fungerande prototyp som fokuserar på funktionalitet, en med fokus på 
användarupplevelse och en befintlig som ett system som är bekant för fokusgruppen. 
Tanken var att få ett resultat från de tre olika prototyperna och jämföra dem med varandra 
för att se vilken prototyp som har högst grad av acceptans och bidrar till en positiv 
användarupplevelse för användaren. När intervjuarbetet tog längre tid begränsades 
prototyparbetet till en skapad testprototyp och konfigurering av det befintliga systemet. 

Användartester genomfördes på de fem informanterna som intervjuades förutom att en 
manlig informant ersattes av en annan med liknande arbetsroll. Att antalet testpersoner 
blev fem baserade vi på Nielsen och. Landauers (1993) teori om att detta antal är det mest 
tidseffektiva i förhållande till de fynd man upptäcker på detta sätt.  I efterhand har 
funderingar uppstått om testernas resultat hade blivit något annorlunda om fem andra 
pedagoger med liknande roller hade gjort testet, några som inte hade någon tidigare 
relation till forskarna från intervjuerna. Det upplevdes att informanterna uttryckte sin egna 
mening utan märkbar påverkan av testsituationen. 
Om studien skulle göras om hade tid lagts på en enkätundersökning för att öka 
reliabiliteten genom att ge ett kvantitativt utslag för resultatet som skulle vara intressant 
för forskningsresultatet. 

5.3         Slutsats 
Vilka faktorer genererar en positiv användarupplevelse för pedagogisk 
dokumentation och hur kan den positiva användarupplevelsen bibehållas när den 
representeras i ett webbaserat gränssnitt? 
 
De sex faktorerna (tydlig, tilltalande, tillgänglig, tidsparande, tidlös, tillförlitlig) är 
essentiella för att generera en positiv användarupplevelse för de pedagoger och 
pedagogiska handledare i Kalmar och Emmaboda kommun som använder pedagogisk 
dokumentation i ett webbaserat gränssnitt. 
 
Studien konstaterar även att skillnader förekommer mellan resultatet från intervjuerna och 
resultatet från användartestet, som utgick från intervjuerna. Enbart intervjuer utgör därför 
inte en tillräcklig grund för att skapa ett webbbaserat gränssnitt för pedagogisk 
dokumentation. 
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5.4         Förslag till vidare forskning 

En kvantitativ forskning kunde ge en bild av om denna problematik som finns i Kalmar 
och Emmaboda kommun förekommer nationellt och om de sex faktorerna kan 
generaliseras i andra kommuners förskoleverksamheter och i andra sammanhang där 
dokumentationer upprättas av en part och analyseras av en annan.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 – Intervjurfrågor 
Man, Kvinna 
 
Vilket år är du född? 
 
Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamhet? 
 
Vad har du för arbetsroll? Vad innefattar den? (Lika mycket eller mer befogenhet som en 
pedagog i allmänhet) 
 
Något huvudansvar inom något enskillt område? 
 
Bedriver ni någon form av dokumentation idag? (Pedagogisk,Foto, Listor, E-post, 
Föräldramöte) 
 
 
---- Pedagogisk dokumentation: Ja-------------------------- 
 
Nuläges beskrivning på hur dokumentation och rutiner kring projekt fungerar idag 
(Fördelar och nackdelar, tidsåtgång, hur många gånger i veckan sker dokumentering, 
arbetsmiljö) 
 
Hur används denna dokumentations information idag? (kollegor, andra yrkeskatogorier 
inom organisationen) 
 
I vilka sammanhang läses den skrivna dokumentationen? 
 
Hur presenteras den? i vilken miljö och för vilka? 
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Hur går du praktiskt tillväga när du ska föra pedagogisk dokumentation? 
 
 
Vilka känslor väcker denna arbetssyssla? (exempelvis obehag, insperation, svårt, 
flummigt, stress, meningslöst)  
 
 
Har sättet att dokumentera förändrats sedan du börjat arbeta med pedagogisk 
dokumentation? (Förklara hur man gjorde tidigare bra/dåligt med det arbetssättet) 
 
Går du alltid tillväga på samma sätt?  
 
 
Vilka moment innefattar det?  
 
 
För alla pedagoger dokumentation? 
 
Gör andra som du? (Andra sätt?) 
 
 
Kan du beskriva din bild av hur andra gör? 
 
Hur lång tid tar det?  
 
Hur lång tid har ni för det? (tillräckligt?) 
 
--------------- 
 
Hur många barn är det på varje avdelning? 
 
 
Är det något arbetsmoment som upplevs jobbigt eller svårt (tidsbov) 
 
 
(Om Ja Följdfråga )Hur skulle du förklara det behov ni har idag?  (Minska tidsåtgång, 
mer frekvent återkoppling och uppföljning från handledare, platsoberoende) 
 
Sker återkoppling och uppföljning idag? (Vad är målet?) 
 
Har du använt något program för dokumentation på någon annan förskola? eller vet att 
det finns? (Kolla av marknaden och konkurrenter) 
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Antalet pedagoger i relation till antal barn? (Idealiska antalet?) 
 
Använder ni teman och projekt i verksamheten? 
(Vid Ja) 
Beskriv vad ett tema är? 
 
Beskriv vad ett projekt är? 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Vad är viktigt för dig när du besöker en hemsida? 
 
Beskriv en hemsida/webbsida som du besökt och anser vara attraktiv? Varför? 
 
Erfarenheter kring digitala produkter? Nya produkter?  
 
Nämn någon produkt som du använt och upplevt lättanvänd/svår använd? -förklara 
 
Känslor som väcks av att använda datorer och tillhörande program? 
 
Känslor som väcks när du använder papper och penna? 
 
Vad föredrar du när det gäller att skriva anteckningar. Vad använder du helst? 
Varför? 
Varför inte (de andra alternativen)? 
 
------------------------ 
 
Vad påverkar din upplevelse av en arbetsuppgift för att du ska trivas med den? 
(Förklara) 
 
Vad betyder ordet användarupplevelse för dig? 
 
Berätta om någonting som ger dig en positiv användarupplevelse? 
 
Berätta om någonting som ger dig en negativ användarupplevelse? 
 

Hur tycker du att arbetsmetoden som du använder just nu för att bedriva 
pedagogisk dokumentation hamnar på en skala 0-10? Där noll innebär mycket 
frustration, fyra nästan ingen frustration, sju ingen frustration och tio innebär 
positiv användarupplevelse. 
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0-10 Användandet av datorer, Läsplattor och dylikt 
 
0-10 Vad är din användarupplevelse kring dokumentering med papper och penna 
och arkivering i pappersformat  
 
0-10 Vad är din användarupplevelse kring dokumentering med dator och tillhörande 
programvara 
 
 
 
 
 
 


